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1. UVOD 

 

EZTS GO so občine Gorica, Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba kot orodje oziroma organ, ki ga 

predvideva evropska zakonodaja. Pri svojem delovanju z inovativnimi orodji in pristopi prizadeva 

izboljšati evropsko in zlasti čezmejno sodelovanje. Strateško gledano, EZTS GO: 

• je organ italijanskega javnega prava, ki so ga ustanovile tri lokalne samouprave iz dveh držav 

članic; 

• je pridobil finančna sredstva za dva pilotna projekta, ki se izvajata s pomočjo mehanizma 

celostnih teritorialnih naložb (C.T.N.), kar pomeni, da lahko črpa sredstva iz različnih 

prednostnih osi; 

• v okviru Programa Italija-Slovenija je za izvajanje dveh projektov C.T.N. edini upravičenec 

(EZTS GO SB), kar nam omogoča, da bolje vodimo projekte kot celoto na obeh straneh meje; 

• ima vlogo edinega naročnika za naložbe v Italiji in v Sloveniji, kar pomeni, da lahko tudi izbiramo, 

katera od zakonodaj dveh držav se bo uporabila v skladu z Direktivo 2014/24 /EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014; 

• vključuje Urad posredniškega organa (UPO), organ Programa, ki izvaja naloge, za katere ga 

pooblasti Organ upravljanja. 

• je bil opredeljen kot struktura za upravljanje v bid-booku zmagovalne kandidature Nove Gorice 

v sodelovanju z Gorico kot Evropska prestolnica kulture 2025. 

 

Kot lahko enostavno sklepamo, je bilo treba pri izvajanju dveh pilotnih C.T.N. projektov in Evropske 

prestolnice kulture posebno pozornost posvetiti pravnim vidikom delovanja EZTS GO. Kombinacija 

zgoraj navedenega (edini upravičenec, čezmejni naročnik, veljavna zakonodaja) nakazuje izjemno 

kompleksnost, saj moramo upoštevati inovativno in edinstveno naravo EZTS GO ter projektov C.T.N. 

V letu 2021 je EZTS GO preučil možnosti uporabe novih finančnih instrumentov in metod, ki jih je dala 

na voljo predvsem EU, kot sta sklad za male projekte (Small project fund) in čezmejna urbana agenda, 

ki naj bi bila namenjena predvsem dejavnostim, povezanim z Evropsko prestolnico kulture. 

 

Leto 2021 je bilo leto normalnega delovanja EZTS GO, kljub nadaljnjim omejitvam za zajezitev 

pandemije, ki je korenito spremenila delovne, osebne in institucionalne razmere na skoraj vseh 

referenčnih področjih. Zahvaljujoč že preizkušeni organizacijski strukturi, ki se je vsekakor med letom 

soočala s spremembami v strukturi projektnih voditeljev, je EZTS GO uspešno kljuboval obveznostim 

v spremenjenih in težjih pogojih. K izvajanju projektov C.T.N., ki se financirajo iz evropskih skladov, in 

ki so v zaključni fazi, se je pridružil še pomemben izziv, in sicer naziv Nove Gorice in Gorice kot 

evropsko prestolnico kulture 2025. 
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2. PROJEKTNE DEJAVNOSTI  

 

Projekti C.T.N. 

Kot je znano, je EZTS GO iz Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 pridobil 10 

milijonov evrov za dva pilotna ukrepa, ki spodbujata skupen in celosten razvoj čezmejnega območja 

Gorice, Nove Gorice in Šempetra-Vrtojbe. To sta projekta Isonzo-Soča in Salute-Zdravstvo, ki 

predstavljata celostno teritorialno naložbo (C.T.N.), s katero se na natančno določenem območju 

uresničuje strategija teritorialnega razvoja. Nadzorni odbor Programa Italija-Slovenija je oba strateško 

pomembna projekta združenja EZTS GO potrdil 22. februarja 2017, medtem ko je bila Pogodba o 

dotaciji sofinanciranja med Organom upravljanja in EZTS GO kot edinim upravičencem za izvajanje 

projektov celostne teritorialne naložbe (C.T.N.), podpisana 3. maja 2017. Podpis pogodbe je omogočil, 

da so se poleti 2017 začele izvajati projektne dejavnosti, odobreni predujem v višini 5 % je zagotovil 

potrebna likvidna sredstva za prvo fazo izvajanja dejavnosti.  

Nadzorni odbor je dne 09.11.2020 odobril podaljšanje trajanja obeh C.T.N. projektov, katerih novi 

zaključni rok je 30.6.2022 ter obenem potrdil spremembe finančnega načrta, prijavnice in priloge II 

Program stroškov in poročanja k Pogodbi o financiranju. Trenutno Nadzorni odbor preučuje nadaljnjo 

prošnjo za podaljšanje, do 30. Septembra 2022. 

Čez leto smo predstavili dve običajni poročili o projektih C.T.N., eno poročilo ad hoc za projekt Isonzo-

Soča ter eno za projekt Salute-Zdravstvo, v skupnem znesku 2.547.059,23  €, od tega 1.606.996,66 € 

za projekt Salute-Zdravstvo in 940.062,57 € za projekt Isonzo-Soča.  

Na dan 31. 12. 2021 so skupni stroški za projekta C.T.N. znašali 6.113.407,8  €, od tega 3.654.249,28 

€; za projekt Salute-Zdravstvo e 2.459.158,52 € za projekt Isonzo-Soča.  

 

 

Projekt C.T.N. - Čezmejni park Isonzo-Soča 

(Trajanje: 1. 4. 2017 - 31. 06. 2022, vrednost: 5.000.000 evrov) 

 

S projektom si prizadevamo okrepiti promocijo in prebivalcem izboljšati dostopnost čezmejnega 

območja občin Nova Gorica, Gorica in Šempeter-Vrtojba, po katerem teče reka Soča ter spodbujati 

trajnostno mobilnost. Namen projekta je tudi povečati privlačnost našega območja kot čezmejne 

turistične destinacije. V okviru projekta je predvidena izgradnja čezmejne mreže kolesarskih in peš poti, 

ki bodo oblikovale čezmejni urbani park. Z izgradnjo infrastrukture za rekreacijo pa bo območje pridobilo 

na privlačnosti kot turistična destinacija, z oblikovanjem ustrezno prepoznavne blagovne znamke pa 

bomo v komunikaciji lahko prestregli več obiskovalcev iz bolj oddaljenih krajev. V okviru projekta smo 
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predvideli izgradnjo skupne čezmejne mreže kolesarskih in peš poti na območju Gorice, Nove Gorice 

in Šempetra ter Vrtojbe, in sicer vzdolž Soče in državne meje od Solkana do Šempetra in Vrtojbe. 

 

Aprila 2018 je bil pripravljen Strateški načrt za ovrednotenje čezmejnega naravnega parka Isonzo-Soča, 

ki je na voljo tudi na spletni strani www.euro-go.eu. Načrt predvideva povečanje števila obiskovalcev 

na našem območju s popestritvijo turistične ponudbe predvsem na področju kulinarike in kolesarjenja. 

Poleg tega predlaga, da bi se v prihodnosti ustvaril kolesarski Ring (prstan), ki ne bi bil le turistična 

atrakcija, temveč bi ga prebivalci uporabljali tudi kot "kolesarsko obvoznico" za vsakdanje premike.  

 

Skupščina EZTS GO je 11. maja 2018 sprejela sklep, da se infrastrukturna dela projekta Isonzo-Soča 

razdeli na 4 sklope. Skupščina EZTS GO izbira nacionalne predpise, ki bodo veljali za javne razpise na 

osnovi Sporazumom o nacionalnih predpisih za javna naročila v skladu s 5. odstavkom 39. člena 

Direktive 2014/24/EU, in sicer v naslednjih državah članicah: 

a) italijanske nacionalne predpise, ker ima EZTS GO sedež v Italiji in tam tudi izvaja svoje 

dejavnosti; 

a) slovenske nacionalne predpise, ker EZTS GO sedež v Sloveniji izvaja svoje dejavnosti. 

Skupščina lahko torej izbere veljavno nacionalne predpise za vsak razpis posebej. Skupščina EZTS 

GO je na seji 2. avgusta 2018 za 1. in 2. sklop izbrala slovenske predpise s področja javnih naročil, na 

seji iz dne 29. aprila 2021 je za sklopa 3 in 4 izbrala italijanske predpise. 

 

V letu 2021 so se izvedle naslednje dejavnosti: 

 

2. sklop Brv čez Sočo pri Solkanu in povezovalna kolesarska steza do kolesarske poti Solkan-Plave 

Gradnja mostu je bila končana poleti 2021. Most ni dostopen, dokler niso končana dela za povezavo 

kolesarske poti na desnem bregu reke, ki jih z lastnimi sredstvi vodi Mestna občina Nova Gorica. 

 

3. sklop Projekt izvedbe kolesarske in peš poti vzdolž državne meje (od športnega parka v Solkanu, po 

ulici Via degli Scogli in Kolodvorski poti, prek Trga Evrope do Erjavčeve ceste);  

 

Dne 21. 5. 2021 je bil oddan izvedbeni načrt, ki je bil posodobljen z dopolnitvami in dostavljen dne 25. 

6. 2021. Izvedbeni projekt je bil validiran 30.6.2021 in odobren s strani Občine Gorica dne 08.07.2021. 

Izveden je bil razlastitveni postopek: izdelani in potrjeni so bili delitveni načrti in Odlok o razlastitvi št. 

16/2021, z dne 02/11/2021. S postopkom dne 29. 11. 2021 je bil odločen prenos lastništva s fizičnih 

oseb na Občino Gorica. Decembra 2021 so bili objavljeni Tabelarni odloki za odkup parcel, ki so 

predmet razlastitve. 

Decembra 2021 se je izvedlo sancijo eksplozivnih ostankov vojne na zemljiščih. 

 

https://euro-go.eu/it/notizie-ed-eventi/news/piano-strategico-per-la-valorizzazione-del-parco-naturale-transfrontaliero-dellisonzo-so%C4%8Da/
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4. sklop Izgradnja kolesarskih in peš poti ob Soči od ulice degli Scogli do Pevmskega parka in Stražc 

ter po prečni osi od Pevmskega parka do Škabrijelske ulice  

 

Posodobljen izvedbeni projekt je bil dostavljen 12. 2. 2021 Temu je sledilo končno poročilo iz strani 

službe za preverjanje dokumentacije iz dne 11. 3. 2021 in validacija projekta iz dne15. 4. 2021. 

Izvedbeni projekt je Občina Gorica potrdila dne 05.07.2021. 

Izveden je bil razlastitveni postopek: izdelani in potrjeni so bili delitveni načrti in Odlok o razlastitvi št. 

6/2021, z dne 26.05.2021. S postopkom dne 3. In 4 avgusta 2021 je bil odločen prenos lastništva s 

fizičnih oseb na Občino Gorica. Septembra in novembra 2021 so bili objavljeni Tabelarni odloki za 

odkup parcel, ki so predmet razlastitve. 

Decembra 2021 se je izvedlo sancijo eksplozivnih ostankov vojne na zemljiščih. 

 

Dne 24. 5. 2021 je bilo objavljeno »obvestilo o tržni raziskavi za izjavo interesa za izbiro 15 

gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni v nadaljnji postopek za izbiro ekonomskega operaterja za 

izgradnjo kolesarskih poti (sklopa 3 in 4)«. Izbrani gospodarski subjekti so bili dne 22. 7. 2021 povabljeni 

k sodelovanju v postopku s pogajanji. Objavljeno je bilo javno naročilo za oddajo del z merilom 

ekonomsko najugodnejše ponudbe, ugotovljena na podlagi najboljšega razmerja med kakovostjo in 

ceno. Dne 10.8.2021 je bilo javno naročilo oddano. Dne 07.12.2021 je bila podpisana pogodba med 

EZTS GO in izvajalcem. 

 

 

Projekt C.T.N. - Salute - Zdravstvo - Vzpostavitev mreže čezmejnih zdravstvenih storitev 

(Trajanje: 1. 4. 2017 - 30. 06. 2022, vrednost: 5.000.000 evrov) 

 

Projekt je namenjen izboljšanju ponudbe in kakovosti zdravstvenih ter socialnih storitev za prebivalce 

čezmejnega območja EZTS GO z vzpostavitvijo pilotnega procesa integracije storitev in ustanov, ki 

sodelujejo v projektu. Namen projekta je ustvariti mrežo, ki bo temeljila na obstoječi odličnosti storitev 

na dveh območjih, na zdravstvenih potrebah prebivalstva in na potrebi po inovativnem načrtovanju 

storitev. Projektne dejavnosti predvidevajo sodelovanje italijansko-slovenskih delovnih skupin v 

izgradnji inovativnih modelov in storitev na 5 ločenih področjih. Projekt se izvaja v sodelovanju s t.i. 

Organi izvajanja: bivša Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.2 “Bassa Friulana – Isontina” (trenutno 

Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina- ASUGI), Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca 

Nova Gorica, Zdravstveni dom Nova Gorica, Psihiatrična bolnišnica Idrija in socialne službe treh občin 

ustanoviteljic. 

 

V okviru projekta so se organizirala usposabljanja in tematska srečanja za izbrane skupine. Srečanj se 

je skupaj udeležilo približno 300 ljudi (od teh dve srečanji za pediatre in osebje, ki skrbi za otroke z 
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motnjo avtističnega spektra, usposabljanja za uporabo metode ESDM, usposabljanje za uporabo 

metode CAA, usposabljanje za čezmejno skupino za duševno zdravje, dogodek za ostale deležnike, ki 

ne delujejo neposredno na področju duševnega zdravja, 2 študijska obiska na področju duševnega 

zdravja v Italiji in Sloveniji, splošne in tematske delavnice s področja družbene vključenosti z namenom 

vzpostavljanja povezav med slovenskimi in italijanskimi organizacijami in ambicioznim ciljem, da bi se 

oblikoval stalna čezmejna tematska omizja. Skupaj se je dogodkov in delavnic udeležilo več kot 450 

ljudi.  

 

Čezmejno skupno naročanje  

Sistem je odprt za javnost od aprila 2021. 

  

DUŠEVNO ZDRAVJE  

Aktivnosti v sklopu osebnih zdravstvenih ovojnic so se zaključile novembra 2021.  

Prostori Skupnostnega centra v Novi Gorici, namenjeni delu skupne čezmejne ekipe (Info point točka 

in Center za duševno zdravje) so bili otvorjeni junija 2021. 

 

AVTIZEM  

Prostore v parku Basaglia v Gorici naprej uporabljajo slovenski in italijanski izvajalci pri obravnavi po 

metodi ESDM italijanskih in slovenskih otrok z motnjami avtističnega spektra, ki prebivajo na 

čezmejnem območju EZTS GO ne glede na državo izvora.  

  

FIZIOLOŠKA NOSEČNOST  

Dela v bolnišnici "Dr. Franca Derganca" v Šempetru v porodnišnici so se zaključila. 

V letu 2021 je ASUGI pripravil izvedbeni projekt za obnovo celotnega paviljona v parku Basaglia, v 

katerem bo Center za zdravje nosečnic. Projekt je bil odobren dne 20.08.2021. Dne 23.09.2021 je bilo 

objavljeno javno naročilo za oddajo del po merilu ekonomsko najugodnejše ponudbe. 

  

DRUŽBENA VKLJUČENOST  

Info točko v Novi Gorici, urejeno v Skupnostnem centru, je MONG, skupaj z EZTS GO, otvoril junija 

2021. 

Dne 30.06.2020 je bil podpisan protokol o sodelovanju na področju socialne vključenosti med občinami 

Gorica, Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba.  

V letu 2021 se je odprlo za javnost prostore, namenjene Info točki občine Šempeter-Vrtojba za 

dejavnost socialne vključenosti.  

 

 

Urad posredniškega organa 
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V skladu s Pogodbo o prenosu nalog med OU in UPO EZTS GO za upravljanje celostnih teritorialnih 

naložb, podpisano 19. 12. 2016, je OU prenesel na UPO vrsto nalog pri izbiranju, upravljanju in nadzoru.  

Tudi v letu 2021 je UPO sodeloval z organom upravljanja programov pri naslednjih dejavnostih: 

- na novo se je določil način upravljanja C.T.N., saj sta se dva projekta začela pred vsemi ostalimi 

projekti v sedanjem obdobju čezmejnega programa Italija-Slovenija in je zato bilo treba pripraviti 

posebne postopke in obrazce (npr. postopki za obračunavanje izdatkov za projekte C.T.N., 

obrazci za prvostopenjski nadzor C.T.N. s sodelovanjem obeh organov za prvostopenjski 

nadzor, način za obračunavanje računov višjih vrednosti); 

- upravljanje pogodbe o financiranju z enim upravičencem; 

- podpora delu odbora za spremljanje in podrobno poročanje o napredovanju EZTS projektov 

C.T.N.;  

- upravljanje sistema spremljanja programa za potrebe C.T.N.; 

- postopek imenovanja organov programa, pri čemer so se upoštevale specifike in zahteve 

pristojnih organov.  

 

V letu 2021 je UPO je preveril in organu upravljanja posredoval svoja poročila in vso potrebno 

dokumentacijo za: 

o 2 vmesni poročili upravičenca 

o 2 večletna proračuna 

o 2 zahtevka za plačilo 

o 2 potrditvi izdatkov 

o 1 manjša projektna sprememba 

o 2 zahtevi za podaljšanje roka 

 

Na ta način so se znatno pospešili vsi postopki, povezani z obveznostmi programa (izbor, pogodbe, 

kontrole, komunikacije, obračuni in poročila). Poleg tega je osebje UPO zagotovilo tudi stalno povezavo 

z občinami, ki jim pripadajo, in usklajevanje s projektnimi akcijami.  

UPO se aktivno udeležuje dela delovne skupine za skladnost s predpisi o preprečevanju goljufij v okviru 

programa (Ukrepi in akcijski načrt za boj proti goljufijam). 

 

 

Prečne komunikacijske dejavnosti 

Pri komunikaciji za potrebe projektov so bile  izpolnjene vse obveznosti glede števila dogodkov, sporočil 

za medije, objav na družbenih omrežjih in na spletu. Vse te obveznosti izhajajo iz pogodb o financiranju.  

 

Pomembni dogodki, ki so se zgodili med letom, nekateri v ožji obliki zaradi epidemioloških omejitev 

Covid-19, so naslednji: 
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• otvoritev Info točke Šempeter-Vrtojba, 

• otvoritev Skupnostnega centra Nova Gorica, 

• Obisk dveh predsednikov slovenske in italijanske republike, Boruta Pahorja in Sergia Mattarelle, na 

Brv čez Sočo 2. sklopa projekta Isonzo-Soča in na trgu Evrope s koncertom v sklopu GO! 2025 

• Ogled prostorov Bolnišnice Šempeter-Vrtojba, prenovljenih v okviru projekta Salute-Zdravstvo. 

 

 

Nove Gorica in Gorica Evropska prestolnica kulture 2025- EPK2025 

Osrednje gonilo razvoja čezmejnega območja je vezano na naslov Evropske prestolnice kulture. V letu 

2020 je delovna skupina GO! 2025 s podporo EZTS GO dosegla zastavljene cilje: v februarju 2020 je 

bila kandidatura obeh mest sprejeta v finalni izbor in v decembru 2020 je bila Nova Gorica v sodelovanju 

z Gorico izbrana kot Evropska prestolnica kulture 2025.  

 

V prijavni knjigi je EZTS GO opredeljeno kot struktura za upravljanje Prestolnice. Leto 2021 je bilo 

namenjeno predvsem aktivnostim, potrebnim za vzpostavitev sistema upravljanja EPK. Skupaj z 

občinami in GO! 2025 so bile analizirane možne organizacijske in izvedbene rešitve, ki najbolje 

ustrezajo različnim formalnim zahtevam Komisije, pristojnega slovenskega ministrstva ter so povezane 

z evropskimi, regionalnimi ali drugimi predvidenimi viri financiranja. Po pogovorih s slovenskim 

Ministrstvom za kulturo se je pojavila potreba, da Mestna občina Nova Gorica ustanovi javni organ, ki 

bi del projekta vodil tudi na slovenskem ozemlju. Opravljene so bile tudi dodatne raziskave možnih 

sredstev financiranja, in sicer upravljanje iz strani EZTS GO sklada za male projekte (SPF) Programa 

Italija - Slovenija in del čezmejne urbanistične agende, ki se nanaša na trg Evrope. 

 

Skladno s Sporazumom o sodelovanju za kandidaturo za Evropsko prestolnico kulture 2025, ki sta ga 

leta 2019 podpisali Mestna občina Nova Gorica in Občina Gorica, je EZTS GO v letu 2021 z obema 

občinama podpisal še Sporazum o izvedbi aktivnosti za kandidaturo. 

 

Glavne aktivnosti leta 2021, je mogoče povzeti na naslednji način: 

1. Vodenje projekta: vodenje administrativnega, finančnega in računovodskega dela, potrebnega za 

izvajanje načrtovanih aktivnosti skupaj z občinami, opredelitev dokončne strukture upravljanja GO! 

2025 (Priprava izhodišč za formalno vzpostavitev vodstvene strukture, Predstavitev izbrane strukture 

ministrstvu za kulturo, upravljanje in poročanje sredstev, razpisi, pogodbe z vsemi dobavitelji, 

pogodbeno sodelovanje ekipe GO! 2025) 

2. Razvoj projektov Bid-Book: začetek pripravljalnih aktivnosti projektov, ki so že omenjeni v drugi 

prijavni knjigi in razširitev programa 
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3. Dogodki GO!2025 leta 2021: dogodki posebnega pomena, opredeljeni za tekoče leto (kolateralni 

dogodki Giro d'Italia, forum Borderless, ...), med katerimi izstopa organizacija obiska obeh 

predsednikov Mattarelle in Pahorja 21. oktobra 

4. Doseg: čeprav epidemiološka situacija pomeni znatne omejitve, so se dejavnosti ozaveščanja 

nadaljevale, zlasti na digitalnih kanalih, ki so dosegli velik doseg občinstva. Druge dejavnosti 

vključujejo: delavnice s šolami na Trgu Evropa, arhitekturne delavnice, evropska sredstva, ... 

5. Community projekts: soorganizacija ali podpora manjšim lokalnim prireditvam, opredeljenim tako z 

javnim razpisom kot neposredno s strani obeh občin. Na ta način je bilo, s poročanjem stroškov, 

financiranih več kot 25 subjektov na obeh straneh meje. S tem se je preizkusilo tudi pripravo ozemlja v 

upravljanju sredstev. 

6. EPIcenter: aktivnosti v podporo projektu EPIcenter, tako z infrastrukturnega kot vsebinskega vidika. 

EZTS GO je februarja 2020 objavil razpis za natečaj za prenovo trga. Natečaj je bil izveden na podlagi 

standardov, predvidenih za Unescove mednarodne natečaje za arhitekturo in urbano oblikovanje, da 

bi zagotovili odličnost končnega izdelka. Prvo nagrado je prejelo arhitekturno podjetje Baglivo Negrini. 

Po poglobljeni vnovični analizi stanja je bil ta projekt sredi leta 2021 uradno prekinjen zaradi njegove 

kompleksnosti, ki bi preprečila dokončanje projekta v skladu s časovnim razporedom dogodka EPK 

2025, ter zaradi obremenite in nerazpoložljivostji načrtovanih območij. Nato je bil aktiviran postopek 

odločanja z deležniki in postavljene so bile nove smernice za preureditev projekta. Ustanovljena je bila 

Začasna skupina italijansko-slovenskih strokovnjakov, ki je v dogovoru s tehničnima službama Gorica 

in Nova Gorica zadolžena za preoblikovanje prvotnega projekta. PFTE (ekonomsko-tehnični načrt 

izvedljivosti) je bil dostavljen 9. marca 2022 in bo predstavljal tehnično osnovo za nadaljnji postopek, ki 

ga bo ponovno izvedel EZTS GO, za dodelitev storitev dokončnega in izvedbenega projektiranja. 

7. Monitoring and evaluation: Panel je obiskal mesti meseca oktobra 2021. 

 

Skupni stroški leta 2021 so znašali 435.024,62 € in vključujejo stroške zaključka prijavne faze, in stroške 

leta 2021. O stroških se je poročalo obema občinama v rednih rokih, določenih v posamičnih 

sporazumih.  

 

Projekt Cyclewalk 

Projekt Cyclewalk, ki se financira iz Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020, je 

namenjen spodbujanju hoje in kolesarjenja prek osveščanja o trajnostni mobilnosti v Litvi, Avstriji, na 

Nizozemskem, v Romuniji in Italiji. V okviru petletnega projekta (januar 2017 - december 2021) so 

predvidena usposabljanja, tehnična srečanja z zainteresiranimi stranmi (tj. s strokovnimi de lavci treh 

ustanovnih občin, univerz, italijanskih in slovenskih združenj na tem območju) in študijski obiski v 

partnerskih državah z namenom  delitve dobrih praks v zvezi z načrtovanjem kolesarskih poti v mestnih 

središčih ter vključevanjem  kolesarskih poti v prihodnje načrte. EZTS GO je v tem projektu partner, 

zadolžen za komunikacijo.   



 

12 

 

 

 

31/12 se je projekt zaključil. EZTS GO je razvil čezmejni lokalni akcijski načrt za promocijo naravnega 

parka Isonzo-Soča, čezmejne izmenjave koles ter povečanja aktivne mobilnosti in kolesarskega turizma 

na območju Gorice, Nove Gorice in Šempetra-Vrtojbe, v sinergiji s posegi v teku v Furlaniji Julijski krajini 

in Sloveniji. 

Stroški za leto 2021 so znašali skupaj 13.608,31EUR. 

 

Drugi projekti 

 

Projekti B-Solutions 

B-solutions je promoviran s strani Generalnega direktorata Evropske komisije za regionalno in mestno 

politiko (DG REGIO), upravlja pa ga Združenje evropskih obmejnih regij (AEBR) kot enega od 

ukrepov, predlaganih v Sporočilu „Spodbujanje rasti in kohezije evropskih obmejnih regij “. B-solutions 

je sestavljen iz štirih razpisov za zbiranje predlogov, ki obravnavajo ovire pri čezmejnem sodelovanju. 

Javni organi mejnih uprav imajo možnost predložiti informacije o pravnih ali upravnih ovirah, s 

katerimi se srečujejo pri izvajanju projektov na obmejnem območju. Uspešni kandidati prejmejo 

podporo Evropske komisije za odpravo težav, katere ovirajo sodelovanje s sosednjo državo. 

Leta 2021 je EZTS GO predložil predlog za integracijo že obstoječih sistemov za izmenjavo koles med 

čezmejnima mestoma Gorico in Novo Gorico. Cilj je vzpostaviti, še pred Evropsko prestolnico kulture 

(2025), integracijo obstoječih sistemov za izmenjavo koles in vzpostavitev skupnega sistema, ki ga bo 

upravljal EZTS GO. 

 

Projekt Bridge 

Leta 2021 je EZTS GO postal partner projekta "Bridge - Building Relationships Into a Democratic 

Goal for Europe, ki ga koordinira občina Vila Nova de Cerveira in se financira iz programa Evropa za 

državljane, akcija – Mreža mest, v katerem sodeluje 11 organizacij iz 10 držav, namen pa je 

spodbujati čezmejno državljanstvo in čezmejno socialno kohezijo. Med letom je potekalo prvo 

mednarodno srečanje v Vila Nova de Cerveira na Portugalskem.   

 

Projekt NextGen GO!2025 

Avgusta 2021 je EZTS GO prijavil projekt na razpisu za pobratenje mest EACEA (EUROPEAN 

EDUCATION AND CULTURE EXECUTIVE AGENCY) in ga v letu 2022 tudi dobil. Projekt se bo 

izvajal v letu 2022. Gre za konference in delavnice na temo Evropa in GO!2025 za višješolske dijake 

v Gorici in Novi Gorici. 
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Drugi projekti 

V začetku leta 2022 se je združenje prijavilo na 8 razpisov v vlogi vodilnega partnerja, partnerja ali 

pridruženega partnerja. Od tega je bilo 5 projektnih predlogov predstavljenih v program Central 

Europe; 2 v program Horizon 2020 in 1 v program Alpine Space.  
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3. INSTITUCIONALNE DEJAVNOSTI IN PROMOCIJA 

 

V letu 2021 so potekale tri seje skupščine EZTS GO in dve srečanji Nadzornega sveta. Na srečanjih je 

podporo nudil Stalni sekretariat EZTS GO. Glede na izredne razmere Covid-19 je predsednik skupščine 

odobril posebne ukrepe za zasedanja skupščine EZTS GO z uporabo telematskih in videokonferenčnih 

metod, kar je omogočilo, da sta dve seji potekali s podporo simultanega spletnega tolmačenja. 

 

Poleg izvajanja zgoraj navedene komunikacije, ki je vezana na projektne dejavnosti, smo bili aktivni 

tudi na drugih institucionalnih področjih, saj smo svoje izkušnje širili izven lokalnega območja, pri čemer 

smo še naprej sodelovali z Evropsko komisijo in Platformo EZTS zaradi promocije dejavnosti EZTS GO 

na evropski ravni. 

 

Predstavniki EZTS GO so se udeležili konferenc na evropski ravni, med katerimi so predstavili 

dosežene dobre prakse ali opisali projekte: 

• European week of Regions and Cities 

• Workshop Online “MORO - Integrated Planning in the German-Polish Interaction Area"  

• GOSLOW2020-2021 

• Skupna zaključna konferenca Rešitve za trajnostno čezmejno mobilnost: prispevek projektov 

CROSSMOBY in BIKE NAT. 

• Univerza IUAV Benetke 

• Seja z Dipartimento per le Politiche di coesione, Agenzia e Ministero della Salute 

• Mednarodna konferenca Železnice in turizem 

• pobude drugih pobratenih mest. 
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4. UPRAVLJANJE ZDRUŽENJA 

 

EZTS GO mora kot ustanova italijanskega javnega prava izpolnjevati obveznosti, ki izhajajo iz 

veljavne zakonodaje ter upravljati vse pogodbe o opravljanju storitev, ki so potrebne za delovanje 

tovrstne organizacije, npr. pogodbe s ponudniki storitev (vračilo stroškov za najem prostorov, telefon, 

najem sredstev), nakup pisarniške opreme, knjigovodstvo, zakonodajno upravljanje kadrov in vodenje 

prisotnosti, bančno upravljanje, kot tudi vse posebne obveznosti v zvezi s svojo javno naravo, kot so 

transparentnost in sledljivost izdatkov, vodenje določenih nacionalnih baz podatkov (DURC, CIG, 

objave ANAC …) itd.  

Oktobra 2021 je Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina potrdila, da so prostori v ulici Roma 9 

na voljo in jih EZTS lahko uporablja za svoje pisarne. Ti prostori so zdaj zaradi števila osebja in delovnih 

potreb premajhni, zato je treba čim prej identificirati nove in ustreznejše prostore. 

 

Osebje 

Kot je že znano, smo v skladu s svojimi notranjimi predpisi vzpostavili Stalni urad za upravljanje 

projektov (SUUP), Urad posredniškega organa (UPO) in Stalni sekretariat (SS), tudi zaradi 

izpolnjevanja posebnih zahtev za upravljanje CTN.  

Po tem, ko je Nadzorni odbor Programa Italija-Slovenija v februarju 2017 odobril projekte za CTN 

in ko je bila v maju 2017 podpisana pogodba o sofinanciranju dveh projektov, smo dobili možnost, da 

zapolnimo organizacijsko strukturo ter da začnemo izvajati dejavnosti, predvidene v okviru teh dveh 

projektov, kot ključni element naše strategije. Zmaga naslova Evropske prestolnice kulture je pomenila 

potrebo po pridobitvi dodatnih kadrov za spremljanje ambicioznega projekta. 

Osebje se je v celoti dodelilo SUUP in je zadolženo za izvajanje projektnih dejavnosti. Vsi naši 

uslužbenci, ki so zaposleni za upravljanje CTN, GO!2025 in posameznih projektov, so v celoti plačani 

po obračunu v okviru predvidenih proračunov. 

 

V skladu s Statutom EZTS GO in »Sporazumom o izbiri osebja, napotenega v EZTS GO« so občine 

ustanoviteljice potrdile osebje, ki je bilo napoteno v EZTS GO (ena oseba iz Občine Gorica s polnim 

delovnim časom od januarja do decembra; ena oseba iz Mestne občina Nova Gorica v funkciji 

pomočnika direktorja). Osebje, ki so ga izbrale tri občine, prav tako opravlja funkcijo tajništva za 

vodstvo, teritorialno usklajevanje in komunikacijo med inštitucijami. Uradnica, ki jo je napotila Občina 

Gorica je z administrativnega in finančnega vidika opravljala tudi projekt EPK 2025. 

  

Konec septembra 2021 Informest ni potrdil Ivana Curzolo v vlogi direktorja in zato namestnik 

direktorja, odgovoren za projekte ITI, je moral prevzeti vlogo namestnika direktorja. 
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Konec leta 2021 je bil objavljen razpis za funkcijo direktorja za določen in polni mandat, v sklopu 

katerega je bila identificirana in imenovana Romina Kocina, ki bo vlogo prevzela 1/5/2022. Stroški obeh 

oseb krije EZTS GO, saj so vključeni v operativne stroške . 

  

Tekom leta je spet prišlo tudi do pomembnih sprememb v sestavi kolegija, z dvema novima 

zaposlenima (referent evropskih projektov na projektih ITI in referent za administracijo v podporo 

aktivnostim GO! 2025), žal pa je referent za evropske projekte, zaposlen februarja 2021, decembra 

2021 prekinil pogodbo. Kot že omenjeno, Curzolo je mandat v funkciji direktorja zaključil 30. septembra, 

ena uslužbenka pa je trenutno odsotna zaradi porodniškega dopusta. 

Posledica tega je bilo obdobje velike obremenitve celotne strukture in novega pomanjkanja 

pomembnih profesionalnih figur znotraj strukture. 

Za pravilno izvajanje projektov CTN je bilo predvideno, poleg figure Namestnika direktorja, da ima 

vsak projekt eno vodjo (uradnika s posebnimi znanji) in enega upravnega uradnika. Finančnemu delu 

CTN pa v celoti sledi uradnik za upravljanje računovodstva. Projektu GO!2025 je sledil uradnik, ki skrbi 

tudi za sekretariat, UOI in administraciji nasploh, ki ga od junija podpira upravni referent. Zato je treba 

nujno pregledati strukturo in kadrovske potrebe za leto 2022 z namenom zaključevanja projektov ITI in 

vodenja aktivnosti, predvsem v zvezi z GO! 2025, da se ustvari stabilno in trajno strukturo, s katero 

bomo pripravljeni na pomembno dogajanje leta 2025. 

V ta namen je bilo leta 2021 izvedenih 3 natečajev, katerim je sledilo 3 zaposlitev oseb (2 leta 2021 

in 1 v začetku leta 2022). 

 

Knjigovodstvo  

Z začetkom projektov CTN se je pojavila potreba po vzpostavitvi finančnega upravljanja projektov 

in računovodskega sistema, ki bi zadostila posebnim zahtevam Programa. Zato smo morali , tudi s 

pomočjo revizorjev, najti računovodski program, ki omogoča pregledno vodenje posameznih 

stroškovnih mest za pravilno obračunavanje stroškov v zvezi. Kot je znano, s projekti za celostne 

teritorialne naložbe (CTN) in DDV-ja, odtegnjenega po sistemu deljenega plačila. Strukturo kontnega 

plana in metodologijo za knjiženje projektnih stroškov, pri čemer se ti obravnavajo kot večletni izdatki 

(knjižijo se torej kot posamezne postavke bilance stanja, da se lahko vedno beleži napredovanje 

projektov in se tako razločijo stroški, ki nastanejo med trajanjem teh projektov, kot tudi zagotovi njihova 

sledljivost) smo uporabili tudi za stroške projekta EPK 2025, da se zagotovi največja sledljivost stroškov 

in preglednost izdatkov tudi v fazi poročanja. 
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5. OBRAČUN 2021 

 

V bilanci se odraža pristop, ki je bil uporabljen že v prejšnjih letih, pri čemer tri občine krijejo stroške 

UPO (z osebjem, napotenim z občin), direktorja, pomočnika direktorja ter splošne izdatke združenja, 

medtem ko se projektne dejavnosti in zaposleni v celoti plačajo iz sredstev za CTN in dodatnih projektov 

v teku. 

Stroški za izvajanje projektnih dejavnosti so bili preneseni v bilanco stanja in so v celoti kriti zaradi 

pravilnega izvajanja dejavnosti in poročanja ter evropskih prispevkov, ki smo jih prejeli za izvajanje 

projektov.  

Na začetku izvajanja projektov CTN smo zaprosili za predujem v višini 5 %, ki smo ga tudi dobili s 

strani Programa, s tem pa smo zagotovili potrebno likvidnost za prvo fazo izvajanja projekta. V letu 

2018 je bilo treba uporabiti odobreni bančni limit v višini 1.000.000,00 EUR, da bi zagotovili dodatno 

likvidnost v primerjavi s stroški projekta obeh projektov ITI. V letu 2019 smo se z Organom upravljanja 

programa Interreg V-5 Italija-Slovenija in prvostopenjskim nadzorom dogovorili za takojšnjo obdelavo 

račune, ki presegajo 60.000 EUR, da bi zagotovili večjo likvidnost institucije. Leta 2021 je ta metoda 

omogočila izvedbo 4 poročil v skupnem znesku 463.169,36 EUR, kar je omogočilo zmanjšanje in 

potrebo po dostopu do bančnega posojila s posledičnimi prihranki pri odhodkih za obresti. 

 

V okviru proračuna za leto 2021, ki ga je skupščina sprejela dne 29/04/2021, je bilo za to leto predvideno 

financiranje za delovanje EZTS GO s strani občin ustanoviteljic za leto 2021 v skupni višini 160.000,00 

€, pri čemer so bili deleži posameznih občin naslednji: Občina Gorica 80.000,00 €, Mestna občina Nova 

Gorica 66.800,00 in Občina Šempeter-Vrtojba 7.842,52 €. 
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